
– na czas występowania objawów i leczenia oraz do uzyskania negatywnych wyników badań immunologicznych 
(wykonanych nie wcześniej niż 4 miesiące po ustąpieniu objawów/zakończeniu leczenia); jeżeli badania dają 
wynik powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie kolejne badanie; jeżeli nie przeprowadzono 
badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego

– 28 dni od opuszczenia obszaru ryzyka, na którym występuje zakażenie
– 28 dni od dnia ostatniego kontaktu

4) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, u których w 
czasie pobytu na obszarach endemicznego występowania 
malarii lub w ciągu 6 miesięcy po powrocie występowała 
gorączka o niejasnym pochodzeniu

Wirus Zika (nie dotyczy dawców krwi lub kandydatów na 
dawców krwi oddających osocze metodą plazmaferezy 
przeznaczonego do przetworzenia w produkty 
krwiopochodne):
1) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy 
powracają z terenów potwierdzonej transmisji wirusa Zika;
2) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi zgłaszający 
kontakty seksualne z osobami, u których stwierdzono 
zakażenie wirusem Zika lub które przybywały na terenach 
występowania zakażeń wirusem Zika (w ciągu ostatnich 2 
miesięcy w przypadku kobiet i w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
w przypadku mężczyzn)

Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, powracający  
z obszaru ryzyka zakażenia:
1) wirusem Zachodniego Nilu (WNV);
2) wirusem dengi;
3) wirusem chikungun

Szczególna sytuacja epidemiologiczna (np. wystąpienie 
epidemii choroby zakaźnej)

– 28 dni od dnia opuszczenia obszaru ryzyk zakażenia, chyba że badania wykonane metodami biologii 
molekularnej dają wyniki negatywne,
– w przypadku zakażenia – 120 dni od dnia wyleczeń

okres uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i ryzyka zakażenia drogą przetoczenia krwi

Malaria:
1) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy w 
dowolnym okresie życia nieprzerwanie przez co najmniej 
6 miesięcy zamieszkiwali na terenach endemicznego 
występowania malarii;

3) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy 
powracają z terenów endemicznego występowania malarii 
bez objawów choroby;

2) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy przebyli 
malarię;

– 4 miesiące po powrocie z ostatniego pobytu na terenach endemicznego występowania malarii; warunkiem 
późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii przeprowadzonych 
metodami immunologicznymi; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, 
następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono badań w kierunku malarii – 
dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,

– 12 miesięcy od dnia opuszczenia terenów endemicznego występowania malarii; okres ten może być skrócony 
do 4 miesięcy, jeżeli badania w kierunku malarii przeprowadzone metodami immunologicznymi dają wyniki 
negatywne; jeżeli wyniki badań są powtarzalnie reaktywne – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie wykonanie 
kolejnych badań; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich 
wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,

– na czas występowania objawów i leczenia; warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych 
wyników badań w kierunku malarii przeprowadzonych metodami immunologicznymi, wykonanych nie wcześniej 
niż 4 miesiące po ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – 
dyskwalifikacja na 3 lata, następnie wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w 
kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,

Kryteria dyskwalifikacji tymczasowej dawców krwi allogeniczne


